
P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a 
vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
com São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste mundo 
vos serviram, a fim de vos louvarmos e 
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade 
do Espírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão
P. Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, 
/ Ele, na Ceia, quis se entregar: / deu-se 
em comida e bebida pra nos salvar.
refrão: E quando amanhecer / o dia 
eterno, a plena visão, / ressurgiremos 
por crer / nesta vida escondida no pão. 
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do 
Senhor, / nós repetimos, como Ele fez: / 
gestos, palavras, até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos 
irmãos / e nos prepara a glória do céu. / 
Ele é a força na caminhada pra Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós por Deus 
Pai. / Quem O recebe, não morrerá. / No 
último dia, vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. 
/ Esta verdade vai anunciar / a toda a 
terra, com alegria, a cantar.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Jo 14,15.16)

Se me amardes, guardareis meus manda-
mentos, diz o Senhor. E eu rogarei ao Pai, 
e ele vos dará outro Paráclito, que per-
maneça convosco para sempre, aleluia!

20. Canto de Ação de Graças
refrão:  Misericordes sicut Pater (4x)

1. Demos graças ao Pai, porque é bom - “in 
aeternum misericordia eius”! (“eterna é 
a sua misericórdia”!) / Criou o mundo com 
sabedoria - “in aeternum misericordia 
eius”! / Conduz seu povo na história - “in 
aeternum misericordia eius”! / Perdoa e 
acolhe os seus filhos - “in aeternum mise-
ricordia eius”!
2. Demos graças ao Filho, Luz das gen-
tes - “in aeternum misericordia eius”! / 
Amou-nos com um coração de carne - “in 
aeternum misericordia eius”! /Dele rece-
bemos, a Ele nos doamos - “in aeternum 
misericordia eius”! / O coração se abra 
a quem tem fome e sede - “in aeternum 
misericordia eius”!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos 
dons - “in aeternum misericordia eius”! 
/ Fonte de todo bem, dulcíssimo alívio - 
“in aeternum misericordia eius”! / Por 
Ele confortados, ofereçamos conforto - “in 
aeternum misericordia eius”! / O amor 
espera e tudo suporta - “in aeternum 
misericordia eius”!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz - “in 
aeternum misericordia eius”! / A terra 
espera o Evangelho do Reino - “in aeternum 
misericordia eius”! / Graça e alegria a 
quem ama e perdoa - “in aeternum mise-
ricordia eius”! / Serão novos os céus e a 
terra - “in aeternum misericordia eius”!.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Deus eterno e todo-pode-
roso, que, pela ressurreição de Cristo, nos 
renovais para a vida eterna, fazei frutificar 
em nós o sacramento pascal, e infundi em 
nossos corações a força desse alimento 
salutar. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Celebramos a Ceia do Senhor. Ouvi-
mos sua Palavra e fortalecemo-nos na 
fraternidade. Voltemos agora para os 
nossos lares com o compromisso de aco-
lher e seguir, sempre mais, a Palavra de 
Deus, testemunhando-a em todas as situ-
ações. Acolhamos e transmitamos sempre 
a Misericórdia de Deus.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Deus, que pela ressurreição do seu 
Filho Único vos deu a graça da redenção 
e vos adotou como filhos e filhas, vos 
conceda a alegria de sua bênção.
T.  Amém.
P. Aquele que, por sua morte, vos deu 
a eterna liberdade, vos conceda, por sua 
graça, a herança eterna.
T. Amém.
P. E, vivendo agora retamente, possais 
no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela 
fé, já ressuscitastes no Batismo.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor 
Ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.
T.  Graças a Deus.
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orAÇão Do DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma 
esmola, porque não sois mendigo! Não é um 

auxílio, porque não precisais dele! Também não 
é o que me sobra, que vos ofereço. Esta oferta 

representa minha gratidão! Pois o que tenho eu 
o recebi de vós. Amém!”



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Ressuscitou o Rei da Glória! / Cristo 
venceu por amor. / Canta, celebra a 
vitória. / Cristo hoje ressuscitou.
refrão: Cristo vive! (2x) Cristo Reina! 
(2x) Cristo Impera! (2x) Ressuscitou 
meu Senhor!
2. Cristo Jesus, ressurgindo, / a Luz 
vence a escuridão. / Ó morte, onde está 
tua vitória / na festa da Ressurreição?
3. O Pai nos dá Jesus Cristo, / Filho da 
Virgem Maria / pelo Espírito Santo, / 
fonte de amor e alegria.
4. Cantai louvores e glórias. / É para 
nós novo dia. / O Cristo se faz alimento. 
/ É Pão na Eucaristia.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Senhor, que encaminha os nos-
sos corações para o amor de Deus e a 
constância de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Cf. Is 48,20)

Anunciai com gritos de alegria, procla-
mai até os extremos da terra: o Senhor 
libertou o seu povo, aleluia!

3. Ato Penitencial
P. No início desta celebração eucarística, 
peçamos a misericórdia do Pai. (Pausa) 

P. Confessemos os nossos pecados.
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e palavras, atos 
e omissões, por minha culpa, minha 
tão grande culpa. e peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos 
e irmãs, que rogueis por mim a Deus 
nosso Senhor.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
T.  Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,

T. e paz na terra aos homens por ele 
amados. / Senhor Deus, rei dos céus, 
/ Deus Pai todo-poderoso: / nós vos 
louvamos, / nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, / nós vos glorifica-
mos, / nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. / Senhor Jesus Cristo, 
filho Unigênito, / Senhor Deus, / 
Cordeiro de Deus, / filho de Deus Pai. 
/ Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais 
o pecado do mundo, / acolhei a nossa 
súplica. / Vós que estais à direita do 
Pai, / tende piedade de nós. / Só vós 
sois o Santo, / só vós, o Senhor, / só 
vós, o Altíssimo, / Jesus Cristo, / com 
o espírito Santo, na glória de Deus 
Pai. / Amém.

5. Oração
P. OREMOS: Deus todo-poderoso, dai-
-nos celebrar com fervor estes dias de 
júbilo em honra do Cristo ressuscitado, 
para que nossa vida corresponda sempre 
aos mistérios que recordamos. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.
T. Amém.
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6o Domingo da Páscoa
Não estaremos sozinhos no caminho da Misericórdia!

O amor a Deus se concretiza no amor à Sua Palavra e no amor ao próximo. Só 
deste modo somos capacitados a construir a paz e a nos fortalecer para a missão de 
anunciar a misericórdia divina, em meio às adversidades. Celebramos hoje o Dia dos 
Trabalhadores. Reconhecendo que o trabalho é dom de Deus para participarmos 
da beleza da criação, queremos, nesta missa, pedir que haja trabalho para todas as 
pessoas, com justiça, paz e bem comum.

Entrada: Oswaldo dos Santos; Aclamação: J. Thomaz Filho e Fr. Fabreti; Ofertas: Francisco dos Santos; Comunhão: D. Carlos Alberto Navarro e 
Waldeci Farias; Ação de Graças: Pe. Eugenio Costa e Paul Inwood.



No próximo domingo, 8 de maio de 2016

Dia Mundial da Comunicação
Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo

E AÍ,  NA SUA 
PARÓQUIA 

JÁ EXISTE 
A PASCOM?

Liturgia da Palavra
L. Jesus Cristo, Senhor da Misericórdia, 
é o centro de toda a vida à qual somos 
chamados a participar. A fidelidade a 
Ele, sustentada pelo Espírito, traz a ver-
dadeira paz.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (At 15,1-2.22-29)

Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, 1chegaram alguns da Judeia 
e ensinavam aos irmãos de Antioquia, 
dizendo: “Vós não podereis salvar-vos, se 
não fordes circuncidados, como ordena 
a Lei de Moisés.” 2Isto provocou muita 
confusão, e houve uma grande discussão 
de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, 
decidiram que Paulo, Barnabé e alguns 
outros fossem a Jerusalém, para tratar dessa 
questão com os apóstolos e os anciãos. 
22Então os apóstolos e os anciãos, de acor-
do com toda a comunidade de Jerusalém, 
resolveram escolher alguns da comuni-
dade e mandá-los a Antioquia, com Paulo 
e Barnabé. Escolheram Judas, chamado 
Bársabas, e Silas, que eram muito respei-
tados pelos irmãos. 23Através deles envia-
ram a seguinte carta: “Nós, os apóstolos 
e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os 
irmãos vindos do paganismo e que estão em 
Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. 
24Ficamos sabendo que alguns dos nos-
sos causaram perturbações com palavras 
que transtornaram vosso espírito. Eles não 
foram enviados por nós. 25Então decidimos, 
de comum acordo, escolher alguns repre-
sentantes e mandá-los até vós, junto com 
nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, 
26homens que arriscaram suas vidas pelo 
nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 27Por 
isso, estamos enviando Judas e Silas, que 
pessoalmente vos transmitirão a mesma 
mensagem. 28Porque decidimos, o Espírito 
Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, 
além destas coisas indispensáveis: 29abster-
-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do 
sangue, das carnes de animais sufocados 
e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se 
evitardes essas coisas. Saudações!” Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 66(67)]

refrão: Que as nações vos glorifi-
quem, ó Senhor, que todas as nações 
vos glorifiquem!
1. Que Deus nos dê a sua graça e sua bên-
ção, * e sua face resplandeça sobre nós! 
Que na terra se conheça o seu caminho * 
e a sua salvação por entre os povos.
2. Exulte de alegria a terra inteira, * pois 
julgais o universo com justiça; os povos 
governais com retidão, * e guiais, em toda 
a terra, as nações. 
3. Que as nações vos glorifiquem, ó 
Senhor, * que todas as nações vos glori-
fiquem! Que o Senhor e nosso Deus nos 
abençoe, * e o respeitem os confins de 
toda a terra!

8. Segunda Leitura (Ap 21,10-14.22-23)

Leitura do Livro do Apocalipse de São João
10Um anjo me levou em espírito a uma 
montanha grande e alta. Mostrou-me a 
cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, 
de junto de Deus, 11brilhando com a glória 
de Deus. Seu brilho era como o de uma 
pedra preciosíssima, como o brilho de 
jaspe cristalino. 12Estava cercada por uma 
muralha maciça e alta, com doze portas. 
Sobre as portas estavam doze anjos, e nas 
portas estavam escritos os nomes das doze 
tribos de Israel. 13Havia três portas do lado 
do oriente, três portas do lado norte, três 
portas do lado sul e três portas do lado 
do ocidente. 14A muralha da cidade tinha 
doze alicerces, e sobre eles estavam escritos 
os nomes dos doze apóstolos do Cordei-
ro. 22Não vi templo na cidade, pois o seu 
Templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-
-poderoso, e o Cordeiro. 23A cidade não 
precisa de sol, nem de lua que a iluminem, 
pois a glória de Deus é a sua luz e a sua 
lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
refrão: Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Aleluia! Aleluia!
1. Vós, povos todos da terra – Aleluia! 
Aleluia! / Vinde, cantai ao Senhor! – 
Aleluia! Aleluia! / Vinde, louvai nosso 
Deus – Aleluia! Aleluia!, / que seu amor 
é sem fim! – Aleluia! Aleluia!

10. Evangelho (Jo 14,23-29)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, disse Jesus a seus 
discípulos: 23“Se alguém me ama, guarda-
rá a minha palavra, e o meu Pai o amará, 
e nós viremos e faremos nele a nossa 
morada. 24Quem não me ama, não guarda 
a minha palavra. E a palavra que escutais 
não é minha, mas do Pai que me enviou. 
25Isso é o que vos disse enquanto estava 
convosco. 26Mas o Defensor, o Espírito 
Santo, que o Pai enviará em meu nome, 
ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo 
o que eu vos tenho dito. 27Deixo-vos a 
paz, a minha paz vos dou; mas não a dou 
como o mundo. Não se perturbe nem se 
intimide o vosso coração. 28Ouvistes que 
eu vos disse: ‘Vou, mas voltarei a vós.’ Se 
me amásseis, ficaríeis alegres porque vou 
para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. 
29Disse-vos isto, agora, antes que acon-
teça, para que, quando acontecer, vós 
acrediteis.” Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
T. criador do céu e da terra. / e em 
Jesus Cristo, seu único filho, nos-
so Senhor, / que foi concebido pelo 
poder do espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôn-
cio Pilatos, / foi crucificado, morto 
e sepultado. / Desceu à mansão dos 
mortos; / ressuscitou ao terceiro dia; / 
subiu aos céus; / está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, / donde 
há de vir a julgar os vivos e os mortos. 
/ Creio no espírito Santo; / na Santa 
Igreja Católica; / na comunhão dos 
santos; / na remissão dos pecados; / 
na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. / Amém. 



13. Preces da Comunidade
P. O Ressuscitado nos convida a amar 
e seguir Sua Palavra. Neste caminho, 
encontraremos a paz. Elevemos, por-
tanto, nossas preces, implorando a graça 
de sempre amar, seguir e transmitir a 
Palavra de Deus.
1. Pela Santa Igreja de Deus, para que, 
através de cada batizado e de todas as pas-
torais, movimentos, associações e demais 
entidades, anuncie incessantemente a 
Palavra de Deus, rezemos ao Senhor: 
T. Dai-nos, ó Pai, a graça de viver vossa 
Palavra!
2. Pelo Ano Santo da Misericórdia, 
para que, à semelhança do que faziam 
os primeiros discípulos do Ressuscita-
do, os discípulos de hoje sejam também 
anunciadores deste infinito amor divino, 
rezemos ao Senhor: 
3. Pelos trabalhadores e trabalhadoras, 
para que sejam abençoados e para que 
haja trabalho justo e digno para todo ser 
humano, rezemos ao Senhor: 
4. Pelos povos em guerra, pelas situações 
de violência e discórdia, para que, através 
do testemunho dos que vivem a Palavra 
de Deus, encontrem a verdadeira e sólida 
paz que brota do Ressuscitado, rezemos 
ao Senhor: 
5. Pelos que estão sofrendo, para que, 
através da solidariedade dos que vivem 
a Palavra de Deus, redescubram a espe-
rança e a força, rezemos ao Senhor: 
 (Outras preces)

P. Acolhei, ó Deus onipotente e mise-
ricordioso, as nossas preces; fortalecei-
-nos com o vosso amor e a vossa paz, a 
fim de que sejamos fiéis seguidores de 
vossa Palavra que traz a paz, solidifica a 
esperança e constrói a comunidade. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Bendito sejas, ó Senhor Deus do Universo, 
pelo alimento e a Palavra que nos dás; / que 

nos levanta, fortalece e revigora, nos ensina 
a toda hora / a lutarmos pela paz. (2x)
refrão: Em tua mesa, partilhamos 
nossos dons e ofertamos nossas vidas, 
ó Senhor. / O pão e o vinho que agora 
nós trazemos e, no altar, te oferecemos 
são sinais do nosso amor.
2. Bendito sejas, ó Senhor Deus de Bon-
dade! A tua Palavra se faz vida em todos 
nós. / Anunciar é a missão que Tu nos 
deste para que o mundo possa crer / ao 
ouvir a tua Voz. (2x)

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que, 
levando ao altar as alegrias e fadigas de 
cada dia, nos disponhamos a oferecer 
um sacrifício aceito por Deus Pai todo-
-poderoso.
T.  receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, 
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Subam até vós, ó Deus, as nossas pre-
ces com estas oferendas para o sacrifício, 
a fim de que, purificados por vossa bon-
dade, correspondamos cada vez melhor 
aos sacramentos do vosso amor. Por Cris-
to, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística II
Prefácio da Páscoa, IV
A restauração do universo pelo 
mistério pascal
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. o nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, mas sobretudo 
neste tempo solene em que Cristo, nossa 
Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrup-
ção do pecado, realizou uma nova cria-
ção. E, destruindo a morte, garantiu-nos 
a vida em plenitude. Unidos à multidão 
dos anjos e dos santos, transbordando 

de alegria pascal, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, pois, 
estas oferendas, derramando sobre elas 
o vosso Espírito, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e = o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu 
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM. 
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.
P. Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos 
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice 
da salvação; e vos agradecemos porque 
nos tornastes dignos de estar aqui na 
vossa presença e vos servir.
T. recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reu-
nidos pelo Espírito Santo num só corpo.
T. fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que 
ela cresça na caridade, com o Papa N., 
com o nosso Bispo N. e todos os minis-
tros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!


